1

OKÉNKO RADNICE
Vážení spoluobčané,
nastupující jarní měsíce s sebou přináší spolu se vzrůstající intenzitou slunce a teplot
pro většinu z nás také lepší náladu a po ponurých zimních měsících se zdá být vše příjemnější
a pozitivnější. Napomáhá tomu také příroda, kdy se na stromech a keřích ve velmi krátkém
čase objevilo množství květů a dosud holé větve obrostly svěže zelenými listy. Nejsem si však
jistý, jestli i my na oplátku přírodě pomáháme nebo ji svou lhostejností a nezájmem spíše
poškozujeme. Stačí se podívat kolem sebe během procházky třeba jen kousek od obce a při
podrobnějším pohledu můžeme vidět to, co se nás už bezprostředně dotýká. Jedná se o volně
pohozené odpadky podél cest, někdy i o celé pytle s odpadem ( např. na Králově kopci) nebo
i vyřazenou elektroniku. Tato skutečnost se
projevila při úklidové akci „Ukliďme Česko“
počátkem dubna, kdy dobrovolníci z naší obce,
zejména členové KČT včetně dětí, nasbírali mnoho
pytlů odpadků z našeho katastru. Zarážející v
tomto případě je skutečnost, že se počet odpadu
neustále zvyšuje i přes ustavičně probíhající osvětu
a investice do potřebné infrastruktury, např.
dovybavení sběrných míst, kam je možno odpad
uložit. Poměrně těžce lze pochopit myšlenkové
pochody jedinců, kteří raději pohodí televizor
vedle polní cesty, místo toho, aby jej zanesli na
sběrné místo, kam je to blíže a samozřejmě zdarma. Můžeme jen doufat, že generace dětí,
která se dnes podobných úklidových akcí účastní a vidí, kolik úsilí stojí posbírat a zlikvidovat
vyhozený odpad mimo sběrná místa, se bude chovat k přírodě šetrněji, než současní dospělí.
Ještě se v krátkosti zmíním o probíhajících a chystaných investičních akcích. Probíhá
dokončování sítí pro rodinné domy na Balince, dokončování přechodu pro chodce na ulici
Černická, chodníky a vjezdy na ulici Zabrána. Začátkem května se rozběhne výstavba
chodníku do Pustiny, včetně úpravy autobusové zastávky na Velké Meziříčí. Stavba byla
vysoutěžena za cenu 3,4 mil korun a máme zajištěnu dotaci ve výši 2,92 mil. korun, zbylou
část uhradí městys Měřín.
Přeji Vám hezké prožití jara, hodně radosti a dětem potěšení z pálení čarodějnic a pouťových
atrakcí.
Ing. Jiří Servít
starosta
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Přechod pro chodce na ul.Černická - několik poznámek
Na základě petice občanů za zajištění zvýšení bezpečnosti hlavně dětí při cestě do školy
z této části Měřína, byla vypracována projektová dokumentace.
Vypracovaná PD byla schválena všemi orgány, jako Policií ČR, Dopravním inspektorátem
atd. Všichni tuto iniciativu městyse Měřín ke zvýšení bezpečnosti uvítali a podporovali.
Nové chodníky budou navádět chodce přímo na přechod. Pokud budou chodci i nadále
riskovat přecházení středem křižovatky, to bohužel neovlivníme, bude to jejich risk. Pokud
budou špatně přecházet děti, tak je to hlavně věc jejich výchovy od rodičů. To bohužel také
neovlivníme.
V průběhu stavby se neobjevily žádné připomínky občanů z ulic, kterých se stavba týká, tedy
ulice Černická, Jihlavská a Růžová. Jsme rádi, že se přechod realizuje a jsme zastupitelstvu
vděčni, že na tuto akci uvolnilo peníze.
Objevily se ale připomínky občanů z jiných částí Měřína, kterých se stavba vůbec netýká.
Takové řeči jako:….. já bych to udělal jinak…., já bych kdybych… mělo se udělat……kdo to
vymyslel……apod.
Jiná rozumná alternativa umístění přechodu není a nebyla. V minulosti jsme chtěli
realizovat na této křižovatce kruhový objezd, ale zástupce Kraje Vysočina jako majitele
komunikace to zamítnul.
Nad rámec schválené projektové dokumentace se budeme snažit uplatnit další prvky
pasivní bezpečnosti chodců, jako přidání dalších dopravních značek, změna stožárů na
světla za reflexní stožáry, možnost blikání značky Pozor přechod atd….
Semafory před Základní školou se děti naučily správně používat velmi rychle. Nyní je
přecházení na semaforu samozřejmostí. Už dlouhou dobu jsem neviděl někoho přecházet
mimo tento přechod nebo dokonce přecházet na červenou.
Pevně věřím, že si na přechod na Černické všichni zvykneme a nikdo nebude riskovat život
přecházením mimo něj.
S přáním hezkého jara
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta, mb 603 823 787
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USNESENÍ č. 1/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍN, KONANÉHO DNE 27.2.2019 v 17.00 h.
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍN (ZMM) :
I. SCHVALUJE :
1. Program jednání ZMM 1/2019.
2. Ověřovatele zápisu jednání ZMM 1/2019.
3. Plán činnosti výboru pro výstavbu a rozvoj na rok 2019.
4. Nepřijetí daru pozemků a komunikace do vlastnictví městyse v lokalitě Pod Dálnicí.
5. Přijetí daru - pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Měřín od Kraje Vysočina.
6. Smlouvu o dílo č. 191123034 mezi městysem Měřín a Colas CZ, a.s. na stavbu : „ Oprava
místních komunikací
městyse Měřín – Hřbitov – parkoviště, ul. Zabránka a U Vostalů“.
7. Pronájem pozemku p.č. 83/4 v k.ú. Měřín od 1.3.2019 na dobu neurčitou s 1 měsíční
výpovědní lhůtou, za cenu
1.000,-Kč měsíčně majitelce nemovitosti s podmínkou údržby a provozu veřejného WC.
8. Rozpočtové opatření RO 1/2019/1ZMM ze dne 27.2.2019 ve výši 5 488 856,- Kč.
II. BERE NA VĚDOMÍ :
1.Zprávu o činnosti místní knihovny .
2. Zprávu o činnosti kulturní komise .
3.Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva městyse Měřín.
4.Zprávu z jednání Rady městyse Měřín.
5. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
6. Zprávu o činnosti finančního výboru
7. Informace z Lesního družstva obcí Měřín.
8. Rozpočtové opatření RO 9/2018/3RMM ze dne 31.12.2018 ve výši 1.789 431,-Kč
v příjmech i výdajích.
III. NAVRHUJE :
1.Ve volbě předsednictva na Valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko konané
19.3.2019 navrhuje městys Měřín za člena předsednictva zastupitele městyse Ivo
Rohovského.
IV. NESCHVALUJE :
1.Nabídku na prodej stodoly na p.č.1353/2 v k.ú. Měřín a žádosti o odkoupení částí
pozemku p.č.3381 v k.ú.
Měřín.
V. POVĚŘUJE :
1.Výbor pro výstavbu a rozvoj zpracováním návrhu rekonstrukce místní knihovny.
2.Starostu jednáním se Státním pozemkovým úřadem o možném využití a prodeji části
pozemku č.p.3381 v k.ú.
Měřín za účelem výstavby RD.
VI. Zvolilo :
1.Předsedu výboru pro výstavbu a rozvoj : p.Ivo Horáka.
Ing. Jiří Servít, starosta v.r.
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Výpis z jednání č.4 Rady městyse Měřína konané dne 6.3.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM provedla otevření obálek a vyhodnocení nabídek na pronájem plochy pod kostelem
na umístění pouťových atrakcí na pouť 2019, na základě vyhlášeného výběrového řízení
s možností osobní účasti žadatelů:
Podáno bylo 7 nabídek.
Čísla nabídek
Jaroslav Holý, Kolmý 6,373 72 Lišov…… nabídka 120.000,-Kč,
Jaroslav Holý, Václava Volfa 10,37005 České Budějovice …. Nabídka 118.500,-Kč,
J.Navrátil, Č.Vrbné 1984,České Budějovice………………………..nabídka 126.000,-Kč,
František Hubený st., Dobronín …… nabídka 136.000,-Kč,
František Hubený ml., Dobronín …… nabídka 126.000,-Kč
Jan Paldus, Dobronín …… nabídka 80.000,-Kč
Jaroslav Fiala st., Dobronín …… nabídka 122.000,-Kč
RMM rozhodla uzavřít smlouvu s panem Františkem Hubeným starším, který podal nejvyšší
nabídku.
3. Na základě rozhodnutí RMM z minulého zasedání, kdy byla projednána stížnost … na
způsob parkování … v ulici Ve Vrbí. RMM rozhodla provést místní šetření dne 20.3.2019.
4. RMM projednala a vzala na vědomí dopis státního pozemkového úřadu o pozemkových
úpravách na zadržení vody v krajině.
5. RMM schválila Dohodu mezi MM a Úřadem práce ČR o poskytnutí příspěvku na vytvoření
1 pracovního místa „Uklízeč veřejných prostranství“ na dobu 6 měsíců ( 1.3.-31.8.2019).
6. RMM rozhodla na základě vyhlášení pronájmu nebytových prostor a podané žádosti
schválit pronájem p. Markétě Jonášové, Luční 366, Dobronín, na provozování dentální
hygieny v č.p. 106 v Měříně. Smlouva bude uzavřena po ukončení stavebních prací na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu stanovenou pro nájem za nebytové
prostory.
7. RMM projednala a provedla místní šetření k žádosti …, o směnu pozemků v k.ú. Pustina.
RMM rozhodla zveřejnit záměr směny a prodeje pozemků.
8. RMM schválila bezplatné vyvěšení 6 ks cedulí na sloupy veřejného osvětlení na
dvoudenní stavební výstavu: STAVÍME, BYDLÍME, která se koná každoročně v Jihlavě,
tentokrát 5.-6.4.2019.
9. RMM projednala nabídku fi Lindstrom,s.r.o. o nabídce servisního pronájmu čistících
rohoží.
RMM rozhodla nabídku přijmout.
10. RMM projednala návrh Dodatku k příkazní smlouvě s fi MID, s.r.o. o vedení agendy
mezd pro MM. MID, s.r.o. požaduje zvýšení platby ze 2500,-Kč na 4500,-Kč/měsíc.
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RMM rozhodla souhlasit s dodatkem a pověřuje starostu podpisem.
11. RMM neschválila žádost o fin. příspěvek na kanalizační přípojku předloženou Diakonií
Broumov. MM nemůže investovat do nemovitostí, které nevlastní.
12. RMM vzala na vědomí „Oznámení o zahájení správního řízení na nepodstatnou změnu
v provozu farmy na výkrm prasat v Měříně“ společnosti AGROFARM,a.s.
13. RMM projednala a vzala na vědomí zápis z členské schůze LDO Měřín, konané dne
29.1.2019.
14. RMM projednala žádost Kolpingovy rodiny o příspěvek do tomboly na dětské šibřinky.
RMM rozhodla příspěvek neposkytnout s tím, že již byl poskytnut příspěvek na činnost pro
rok 2019.
15. RMM projednala návrh příkazní smlouvy mezi MM a GARANT, s.r.o. Žďár n.S,
o výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Měřín, lokalita Balinka-IV.ETAPA,
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“ za cenu 74.000,-Kč.
RMM rozhodla návrh smlouvy přijmout a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD
Objednávky KD :
18.05.2019

Divadlo OUDIV,z.s.,Úvaly u
Prahy,
hra Světáci, podle
stejnojmenného filmu

17. RMM schválila cenovou nabídku firmy INTOP spol. s r.o. na rekonstrukci havarijního
stavu ohřevu vody na zdravotním středisku a DPS za cenu 159.500,-Kč s přípravou pro
budoucí využití FV elektrárny ve výši 63.500,-Kč.
18. RMM schválila znění výzvy zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavbu“ Městys Měřín, místní část Pustina – chodník podél silnice III/3491, úprava
zastávky HD na silnici II/602“. RMM dále schválila termín otevírání obálek s nabídkami na
výše uvedenou akci na 27.3.2019 v 9:00 hod.
19. RMM stanovila termín otevírání obálek na 27.3.2019 v 8.00 hod. Dále stanovila
výběrovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Servít, Ing. Jaroslav Pazdera, Ivo Horák
Náhradníci: Roman Hnízdil, Petr Matějíček, Anna Oulehlová
***************************************************************************
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Výpis z jednání č.5 Rady městyse Měřína konané dne 20.3.2019
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. Na základě rozhodnutí RMM z minulého zasedání, kdy byla projednána stížnost p. .. na
způsob parkování p. .. v ulici Ve Vrbí před rodinným domem …, bylo provedeno místní
šetření v ulici Ve Vrbí za účasti ...
Mezi p… a p. .. byla uzavřena dohoda o parkování vozidla pana .., které bude nadále
parkovat v rohu ulice u brány dle přiložené fotografie.
3. Na základě obdrženého mailu a fotografií p. .., o tom, že z přilehlých stromů spadly při
nedávném větrném počasí na ulici Ve Vrbí suché větve, bylo provedeno místní šetření.
RMM rozhodla obeslat majitele stromů podél cesty s upozorněním na padající větve na
cestu a sesouvající se svah a pověřuje starostu odpovědí stěžovatelce.
4. RMM projednala návrh fi APULACH, s.r.o. zastoupené JUDr. Drápalovou na Dohodu o
narovnání na zaplacení daru 100.000 Kč dle smlouvy o nájmu na provozování herny.
APULACH nabízí částku 50.000,-Kč.
RMM rozhodla předložit návrh ZMM s kladným stanoviskem RMM.
5. RMM projednala a vzala na vědomí Zápis a Usnesení ze schůze představenstva LDO
Měřín ze dne 26.2.2019.
RMM schválila Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva LDO JUDr. Dvořáka
Karla, zástupce Městyse Měřín mezi LDO a Městysem Měřín.
6. RMM projednala návrh předložený fi LICA CZECH, s.r.o. na Smlouvu o technické podpoře
zařízení mini CMTS za cenu 5.000,-Kč/rok. RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
7. RMM vzala na vědomí zprávu ze zasedání Valné hromady Společenství vlastníků lesa
Dominikalisté Měřín, přednesenou Ing. Pazderou, který se VH zúčastnil jako zástupce
Městyse Měřín, který vlastní ve Společenství podíl.
RMM dále schválila plnou moc p. Vencálkovi Janovi, Náměstí 11, Měřín jako předsedovi
Společenství vlastníků lesa Dominikalisté Měřín, k podávání žádostí o dotace a dalším
činnostem souvisejícím se snahou o získání dotací pro Společenství vlastníků lesa
Dominikalisté Měřín.
8. RMM projednala žádost o vyjádření k plánované novostavbě RD předloženou … na p.č.
1192/2,1193/1a 1194 v katastrálním území Měřín na ulici Zarybník. RMM rozhodla s žádostí
souhlasit .
9. RMM projednala a schválila Smlouvu o zřízení VB č.: NM-14330049764/001 na uložení
kabelového vedení a příslušenství na připojení RD na akci “Měřín, úprava sítě nn, lok.
Balinka III.etapa“ za jednorázovou náhradu 20.000,-Kč + DPH. RMM pověřila starostu
podpisem Smlouvy.
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10. RMM projednala žádost p. .. z fi Support of Enforcer, s.r.o. Měřín o pronájem pozemku
83/1 vedle hasičské zbrojnice. RMM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu a postoupit žádost
ZMM.
11. RMM projednala návrh Dodatku č.20 ke smlouvě o provozování KT v Měříně ve kterém
provozovatel fi Nej.cz, s.r.o. zdůvodňuje požadavek navýšení poplatků navýšením poplatků
od společností PRIMA a NOVA.
RMM rozhodla návrh přijmout a pověřuje starostu podpisem dodatku.
12. RMM projednala a schválila Smlouvu o zřízení VB č.:NM-14330052714/001 na uložení
kabelového vedení a příslušenství na připojení RD na akci “Měřín, propoj VN189 TS ŠKOLA
JEDNOTA“ za jednorázovou náhradu 67.000,-Kč + DPH. RMM pověřila starostu podpisem
Smlouvy.
13. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD
04.05.2019 - Turbo
27.07.2019 – soukromá oslava
14.09.2019 – Ivo Jahelka
12.10.2019 – Na stojáka
09.11.2019 – soukromá oslava
*************************************************************************
Výpis z jednání č.6 Rady městyse Měřína konané dne 3.4.2019 od 16.00 hodin
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. RMM projednala Protokol o otevírání obálek na akci: “Městys Měřín, místní část Pustina
– chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky HD na silnici II/602“ ze dne 27.3.2019.
Nejnižší cenou nabídku předložila fi COLAS CZ,a.s…………………… 3.382.439,43 Kč vč. DPH.
RMM rozhodla schválit nabídku dodavatele s nejnižší cenou a předložit návrh na jednání
ZMM a doporučuje ZMM uzavřít smlouvu s fi COLAS CZ,a.s.
3. RMM projednala dvě nabídky na službu Technického dozoru stavebníka předloženou p.
Oldřichem Havlíčkem, Žďár nad Sázavou na akce
“Městys Měřín, místní část Pustina – chodník podél silnice III/3491, úprava zastávky HD na
silnici II/602“ ze dne 27.3.2019 za cenu 41.000,-Kč.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem.
„ Přechod pro chodce na ulici Černická přes komunikaci II/348“ za cenu 41.000,- Kč.
RMM rozhodla nabídku nepřijmout.
4. RMM vzala na vědomí odpověď p. … ze dne 27.3.2019 na žádost MM o zjednání nápravy
ve věci padajících větví z vysokých lip a sesouvajícího se svahu na cestu do Vrbí směrem ke
sjezdovce.
5. RMM vzala na vědomí žádost p. …, Měřín o pronájem pozemku 83/1 v k.ú. Měřín vedle
hasičské zbrojnice.
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RMM rozhodla postoupit žádost ZMM spolu s žádostí jiného žadatele.
6. RMM projednala žádost o povolení konání Malého hudebního festivalu dne 8.6.2019 od
14:00-22.00, předloženou za organizátory p. Petrou Zemánkovou . Dále projednala žádost o
příspěvek na tuto akci. RMM rozhodla s konáním akce souhlasit a poskytnout příspěvek ve
formě bezúplatného poskytnutí majetku městyse.
7. RMM projednala cenovou nabídku fi MetalPro Vysočina, s.r.o. na opravu, pozinkování a
povrchovou úpravu bran na novém hřbitově za cenu 121.000,-Kč vč. DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout. Materiál bude předložen na jednání ZMM.
8. RMM projednala žádost o vyjádření k plánované novostavbě RD předloženou … na p.č.
1311/12 a 187/48 v lokalitě Balinka. RMM rozhodla s žádostí souhlasit a poskytnout kladné
vyjádření.
9. RMM vzala na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Svaz vodovodů a
kanalizací Žďársko, svazek obcí“, kterou sestavil HB auditing, s.r.o.
Materiály na VH, která se bude konat 25.4.2019 ve Žďáře nad Sázavou.
Za městys Měřín se VH zúčastní p. Ivo Rohovský
10. RMM projednala Zprávu o výsledku hospodaření Městyse Měřín, předloženou HB
auditing, s.r.o.
RMM rozhodla tuto zprávu předložit na jednání ZMM.
11. RMM projednala nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění majetku v městyse
Měřín a odpovědnosti za způsobené škody z důvodu zvýšení hodnoty majetku a zahrnutí
nových položek do pojištění.
12. RMM vzala na vědomí dopis z kraje Vysočina o aktivitách programu Potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi.
13. RMM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu se Školou umění Měřín, z.s na roky 2019 +
2020 za stávajících podmínek.
14. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o povolení
nepodstatné změny v provozu zařízení AGROFARM, a.s. Žďár n/Sáz.
15. RMM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva dopravy o povolení částečné uzavírky D1
od 1.4.-18.4. 2019 na přeznačení provozu a svedení do jiných pruhů před vlastní akcí
modernizace D1.
16. RMM vzala na vědomí informaci o poškození povrchu na ulici Zahradní a rozhodla
provést místní šetření.
17. RMM projednala RMM projednala a odsouhlasila objednávky nájmu KD
04.06.2019 – seminář
13.12.2019 – vánoční večírek
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18. RMM projednala písemné vyjádření p. …. k návrhu nájemní smlouvy na pozemek ve
vlastnictví městyse Měřín pod budovou bývalé herny, kterou vlastní paní…. Paní … se
domnívá, že podle nového Občanského zákoníku nemusí za pozemek pod budovou platit
žádné nájemné.
Dále paní … navrhuje městysi Měřín, že odkoupí předmětný pozemek pod stavbou.
RMM rozhodla pověřit radního Petra Matějíčka zpracováním rozboru.
19. RMM projednala žádost … o skácení stromu před domem č.p. 15.
Strom je ve vlastnictví MM, jeho zdravotní stav je špatný, což bylo konstatováno na schůzce
na místě samém za účasti:
Ing. Sjoerd van den Berg, projektant dotačních programů
Ing. Lucie Vájová, zástupce AOPK
Ing. Jiří Servít, starosta Měřína
Ing. Jaroslav Pazdera, místostarosta Měřína
St. Řezníčková, zástupce úřadu městyse
Další podrobnosti jsou uvedeny v žádosti.
RMM rozhodla podat žádost o skácení na úřad městyse Měřín a současně podat žádost o
změnu příslušný dotační úřad, neboť dotčený strom byl ošetřen v rámci dotačního titulu.
20. RMM projednala nabídku fi TZB Robotka, s.r.o. na technický dozor investora na akci:
Přechod pro chodce přes krajskou komunikaci III/34826 za cenu 16.000,-Kč + DPH.
RMM rozhodla nabídku přijmout a pověřila starostu podpisem.
*************************************************************************
Výpis z jednání č.7 Rady městyse Měřína konané dne 17.4.2019 od 16.00 hodin
1. RMM odsouhlasila program jednání.
2. Na pozvání p. starosty se na jednání RMM dostavili občané, kteří mají pozemky v blízkosti
plánované výstavby RD v lokalitě Pustina.
Na jednání bylo dohodnuto zpracování návrhu studie lokality.
3. RMM projednala a souhlasila s návrhem na uzavření smlouvy o věcném břemeni na akci
“Pustina, příp. NN, p.č.230/4 v k.ú. Pustina u Měřína, …“ na uložení kabelů NN pro výstavbu
RD ... RMM pověřila starostu podpisem smlouvy.
4. RMM projednala Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny jako zdroj užitkové vody na
p.č. 229/2 v k.ú. Pustina u Měřína .. .RMM souhlasila se stavbou.
5. RMM projednala žádost o poskytnutí daru na provoz Linky důvěry Střed předloženou
STRED, z.ú. Třebíč . RMM rozhodla poskytnout dar ve výši 1.000,-Kč.
6. RMM vzala na vědomí žádost p. … o koupi orné půdy p.č. 1621/8 v k.ú. Měřín (1632m2)
ve vlastnictví MM, vedle komunikace na Blízkov.
RMM rozhodla postoupit žádost ZMM s doporučením pozemek neprodávat.
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7. RMM projednala Žádost o finanční podporu Hudebního festivalu Rozjezd fest Měřín dne
8.6.2019 na fotbalovém hřišti v Měříně a informace o finančních nákladech této akce,
zaslané ... RMM rozhodla finanční podporu neposkytnout, neboť již z minulého rozhodnutí
RMM byla poskytnuta materiální podpora bezúplatným poskytnutím majetku MM.
8. RMM rozhodla požádat Lesy ČR, Hradec Králové, o koupi pozemku pod chatou, která je
ve vlastnictví MM v k.ú. Velké Meziřčí v lokalitě Lalůvky. (p.č.3477/2, lesní, 50m2, LV
3632).
9. RMM projednala a schválila přijetí daru od Kraje Vysočina na podporu obcí při
zabezpečování vzdělávání ve výši 85.222,-Kč a pověřila starostu podpisem Darovací
smlouvy.
10. RMM vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku cca 1.000 m2 v lokalitě
Strážnice, kterou předložila nájemkyně pozemku ... .RMM rozhodla zveřejnit záměr
pronájmu tohoto pozemku. RMM vzala na vědomí žádost o pronájem tohoto pozemku
předloženou … .
11. RMM vzala na vědomí Zápis a Usnesení z členské schůze LDO Měřín ze dne 26.3.2019 a
dále zprávu kontrolní komise LDO, ze dne 19.3.2019 .
12. RMM schválila znění příkazní smlouvy mezi MM a p. Oldřichem Havlíčkem na provádění
TDS na akci:“ Chodník podél silnice III/3491 a zastávky na II/602“.
13. RMM projednala Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 18.6.2018 na akci „ Měřín-intenzifikace
a rekonstrukce ČOV“ podle kterého bude podíl MM snížen z 6.672.290,-Kč na 4.558.441,-Kč.
RMM rozhodla předložit tento Dodatek na projednání ZMM.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST
Čistá Vysočina
V sobotu dne 13. dubna se měřínští turisté zapojili do XI. ročníku úklidu veřejných
prostranství a přírody a především okolí silnic, vyhlášeného Krajským úřadem Kraje
Vysočina pod názvem Čistá Vysočina.
Uklízeli silniční příkopy v okolí Měřína. Zásluhou 30 pilných a obětavých sběračů
prokoukly příkopy okolo silnice a lidé projíždějící po těchto úsecích již nemusí, zase nějaký
čas, pohlížet na nános umělých hmot, papíru a jiného.
Posbírali asi 50 pytlů odpadků .
Patří jim naše poděkování jim za
dobrovolnou odvedenou práci.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Městys Měřín vyhlašuje sběr nebezpečného odpadu.

Termín sběru : od 13.května do 25.května 2019 !!!
Místo sběru

:

Sběrné místo – ul. Černická č.p. 553 (p.Krejčí)

Vybírat se bude :
Agrochemický odpad
Odpadní barvy a laky, jiná rozpouštědla
Odpadní řezné emulze
Znečištěné obaly ( plastové, kovové, sklené, znečištěné od barev, lepidel..)
Absorpční činidla ( znečištěné tkaniny, hadry..)
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Alkalické baterie (monočlánky)
Nikl, kadmiové baterie
Rozpouštědla
Kyseliny (zejména elektrolyt z baterek)
Fotochemikálie
Pesticidy
Barvy, laky, pryskyřice
Nepoužitá cytostatika ( léky, lékovky)
Baterie, akumulátory
Jiné motorové, převodové, mazací oleje

UPOZORNĚNÍ :
Nebezpečný odpad se bude na výše uvedeném sběrném místě vybírat pouze v
uvedeném termínu.

Po ukončení tohoto termínu již NE !
Na sběrném místě – ulice Černická č.p. 553 bude nadále probíhat zpětný odběr
elektrozařízení.

Další důležité upozornění :
Eternit a lepenku v žádném případě nedávejte na sběrné dvory . Likvidaci těchto komodit si
musíte zajistit sami
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OKÉNKO Z HISTORIE

Kostelní věž 300 roků dominantou Měřína
Měřínský kostel měl původně věž postavenou ve své přední části. Přední věž byla
mohutnou stavbou stojící nad předními kůry. Není známo, jak byla vysoká a jakou měla
střechu nebo jestli byla ukončena nějakou bání. Tato věž byla postavena na málo pevných
základech, proto nemohly být do této věže, pro její nestabilnost, zavěšeny zvony. Farníci se
dokonce obávali, že by se věž mohla pod svojí vlastní hmotností samovolně zřítit. Po roce
1738, v době působení děkana Václava Antonína Nosska, byla přední věž odstraněna.
V roce 1689 nastoupil do měřínské farnosti na místo v pořadí osmého faráře Magister
Philosophiae et Theologiae Baccalarius Jakub Felix Jan Pacher, který se narodil 6. září 1671
v Budiškovicích u Dačic. Do Měřína přišel z Velkého Meziříčí, kde byl zámeckým kaplanem a
zároveň zástupcem stařičkého velkomeziříčského děkana Martina Michalíka, a to až do
děkanovy smrti 27. března 1708. Po svém nástupu do měřínské farnosti si nechal po roce
1703 postavit dům, který stál v místech dnešního domu čp. 2. Po dlouhou dobu se tomuto
domu říkalo „Děkanův Lusthaus“. Kolem roku 1719 nechal postavit novou kostelní věž a
v roce 1731 kapli sv. Jana Nepomuckého, pod kterou nechal zřídit hrobku s výklenky pro čtyři
rakve. Josef II. v roce 1784 nechal kapli zrušit. Kaple byla upravena na dva byty pro málo
majetné rodiny. V roce 1912 byla kaple zbořena a na jejím místě postaven dům čp. 1.
Někdy je uváděno, že měřínskou novou kostelní věž vystavěl stavitel Martin Fux. Zatím
se nepodařilo najít doklad o tom, že tomu skutečně tak bylo. Martin Fux si koupil v roce 1707
v Měříně velký dům dnešní č. 113 za 400 zlatých. Odkud do Měřína přišel, se zatím nepodařilo
vypátrat. Druhý měřínský děkan Václav Antonín Nossek do farní kroniky „PROTOCOLLUM
DOMESTICUM PAROCHIALE MIERZINENSIS“, kterou sám založil, napsal: Sluší se
poznamenat, že v době mého příchodu do Měřína mi tehdejší měřínský konšel pan Martin Fux nečekaně
daroval plovoucí haltýř na ryby, který byl hned po ranní mši svaté vložen do říčky a posvěcen. Haltýř byl
vložen do potoka tekoucího z obecního rybníka, přes jehož hráz se chodí do polí směrem k Třebíči. Plovoucí
haltýř byl umístěn za měřínskými domy. (Dnes se tomuto místu říká Ve Vrbí). Do potoka, který teče
k hranicím sousední vsi Pustina. Díky tomuto daru budu mít v čase horkých letních dní alespoň nějakou
rybičku.
V roce 1739 byl Martin
Fux měřínským purkmistrem. 22. května 1743 sepsal poslední vůli, ve které odkázal svůj dům
nastávajícímu zeti Janu Pavlu Dohnalovi, který se narodil v domě čp. 12. Jan Pavel Dohnal se
oženil s dcerou Martina Fuxe Kateřinou 3. června 1743. Tkalcovský mistr Jan Pavel Dohnal se
stal prvním učitelem ve farní škole, kterou v roce 1751 nechal postavit naproti faře druhý
měřínský děkan Václav Antonín Nossek.
Stará farní škola čp. 33 byla zbourána koncem
20. století.
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Měřínský farář P. Jakub Felix Jan Pacher, nechal 16. května 1719 poprvé zavěsit zvony
do tehdy ještě neúplně dostavěné věže. Zvony byly do té doby zavěšeny na mohutné zvonici
stojící poblíž farní budovy, vedle dnešní garáže, před vstupem do prostoru hřbitova, který v té
době obklopoval celý kostel. O něco později dostavěná věž byla nižší než dnešní věž.
Ukončena byla nízkou pyramidovou střechou pokrytou šindelem. Tehdejší věž se hodně
podobala stávající věži u zámečku v Černé. Na vrcholu střechy byla pozlacená malá báň
s křížem. Kostelní věž o padesát roků později 29. července 1768 vyhořela a v ní byly velkým
žárem roztaveny možná úplně první měřínské zvony. Ve věži byl roztaven i památný zvon,
vzácná to starožitnost vážící 45 centýřů, což je v přepočtu asi 2 700 kg. Tento zvon byl
zhotoven v roce 1509 v Kutné Hoře. Již nikdy nebyl pro měřínský kostel zhotoven zvon o tak
velké hmotnosti. Po tomto velkém požáru, kdy měřínský kostel přišel o zvony, byl na lípu
u kostela pověšen zvonek ze špitální kaple, s kterým se odbývalo veškeré zvonění. Podruhé
věž vyhořela o čtyřicet let později při požáru, který vypukl v pátek před měřínskou poutí 22.
června 1810. Věž byla před vyhořením nově opravena. Místní lidé i přijíždějící do Měřína
krásu opravené věže obdivovali. Krásně opravená věž se opět proměnila ve spáleniště. Ve
věži byly znovu roztaveny všechny zvony.
Do měřínské kostelní věže se původně vstupovalo z prostoru kostela z dřevěného kůru,
na kterém stávaly varhany. Ve druhé polovině 19. století bylo vybudováno nové schodiště na
zadní již z cihel zaklenuté kůry. Při budování nového schodiště na zadní kůry, byly při hloubení
základů objeveny u kostelní zdi hroby pohřbených benediktínů. Ve hrobech byly nalezeny
olověné destičky se jmény pohřbených, jejich věkem a zařazením ve strukturách kláštera.
Destičky ani seznam zemřelých se do dnešních dnů nedochovaly. Rakve zemřelých
benediktínů jsou opatřovány olověnými destičkami i na začátku 21. století. Je možné, že za
působení faráře P. Jana Chrisostoma Vaňka mezi roky 1853 – 1867 byla měřínská kostelní věž
přestavěna do podoby, kterou známe na počátku 21. století.
V květnu roku 1905
bylo postaveno speciální lešení, ze kterého byla opravována nejvyšší část věže. Při této
opravě byl zhotoven nový kříž na vrchol věže. Před umístěním kříže na věž proběhlo
slavnostní svěcení tohoto kříže, za účasti mnoha věřících. Teprve po jeho posvěcení byl kříž
na vrchol věže vyzdvižen, na své místo vsazen a ukotven. Nový kříž na kostelní věž vyrobil
měřínský kolář pan Ferdinand Musil, domkař bydlící v Zarybníku čp. 153. Pan Ferdinand Musil
kříž sám na věž vsadil a připevnil. Tento kříž byl pokryt měděným plechem a opatřený
hromosvodem. Je možné, že jeden z mužů stojících a vyfocených vedle kříže je právě kolář
Ferdinand Musil. Ferdinand Musil se narodil 25. dubna 1868 v Černé čp. 19. Za manželku si
vzal v měřínském kostele sv. Jana Křtitele 4. července 1892 Kateřinu Jašovu narozenou 23.
listopadu 1867 v Měříně čp. 153. Nový kříž, malá báň (makovice) a lucerna byly v květnu 1905
oplechovány měděným plechem. V roce 1921 byly pokryty pozinkovaným plechem lodě a
kaple kostela. V roce 1922 bylo postaveno znovu speciální lešení, které sloužilo k oplechování
velké báně pozinkovaným plechem. Pozinkovaný plech byl připevněn na již dosti sešlou
šindelovou krytinu věže. Pokrytí velké báně si vyžádalo náklady 21 898 Kč. Pozinkovaná
střecha kostela a věže byla, bez postaveného lešení, po každých asi deset roků natírána
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červenou barvou. Ve druhé světové válce hrozilo měřínskému kostelu a věži, že zánovní plech
bude ze střech stržen. Po složitých jednáních bylo oplechování báně věže, lodí kostela a kaple
uhájeno. Argumentem byla velká nákladnost této operace a celkem malá výtěžnost
získaného kovu. V noci z dvanáctého na třináctý červenec roku 1984 se přehnala přes
Měřín vichřice, která uvolnila plechovou střechu od stářím strávených šindelů nad hlavní
kostelní lodí. Hrozilo velké nebezpečí, že bude střecha při další vichřici úplně utržena. Pan
farář P. František Hrůza po prohlédnutí střechy klempířem Františkem Krejčím začal
s přípravami na pokrytí celého kostela měděným plechem. Na zakoupení měděného plechu
musel nejprve získat od úřadů povolení. Když bylo připraveno dřevo a měděný plech, byl v
roce 1991 pozinkovaný plech z kostelních lodí a z věže kostela odstraněn. Byly odstraněny i
stářím sešlé šindele, prohnilá místa dřevěných konstrukcí byla opravena. Báň a střecha pod
bání byly pokryty prkny, která byla napuštěna ochranným nátěrem. Takto opravená báň a
stříška pod bání věže byly pokryty měděným plechem. Byla nově oplechována i věžní lucerna.
Na zdivu celého kostela byla opravena omítka, která byla opatřena ochranným nátěrem.
Pokrytí celého kostela a věže měděným plechem si vyžádalo finanční náklad 1 671 233 Kčs a
obrovské množství bezplatných brigádnických hodin.

Výměna dřevěného kříže a pokrývání malé báně
a lucerny měděným plechem. Foceno 8. května 1905

Pokrývání velké báně věže pozinkovaným plechem.
Foceno při rozebírání lešení v roce 1922
V roce 2019 sepsal Jiří Toman Měřín čp. 376
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Život městečka Měřína ve 2. polovině 17. století ve světle obecních účtů

– pokračování
Městečko a vojáci
Ve 2. polovině 17. století nebylo městečko přímo
postiženo žádnou válkou, přesto se s vojáky poměrně často
setkávalo. Osmanská vojska v tomto období několikrát
vpadla na jižní Moravu, kterou zpustošila, až k Měřínu se
ale naštěstí nedostala. Kvůli tureckým válkám se na Moravě
pohybovala vojska mířící bojovat proti Turkům. Měřín nebyl
těmito pohyby vojsk nijak zvlášť postižen a i výdaje, které s
nimi byly spojené, byly dost nízké.
Záznamy nás nejčastěji informují o tom, že se v Měříně
stavili nějací vojáci a v hospodě dostali najíst a napít. Výše
výdajů potom záležela na množství vojáků a jejich vojenské
hodnosti. Zastavovali se zde jak samotní vojáci, tak ti, kteří
sebou měli zajatce. Poměrně často je zmiňováno
občerstvení pro nově naverbované vojáky, kterým bylo
městečko podle císařského patentu povinno dát něco k
jídlu. Výjimečně Měřín poskytoval vojákům i nocleh.
Několikrát jsou v účtech zaznamenána i zastavení vojáků
převážejících peníze mezi Jihlavou a Špilberkem.
Zvýšený pohyb vojsk lze vypozorovat v roce 1694, kdy
Měřín navštívili vojáci několika regimentů, což znamenalo i
mnohem vyšší výdaje. Obvykle se výdaje pohybovaly mezi
jedním a čtyřmi zlatými, v roce 1694 však dosáhly deseti
zlatých.
Další větší výdaje mělo městečko s vojáky v roce 1684, kdy se sasští vojáci usídlili
v nedaleké Kamenici. Z Měřína jim tam byly posláni tři voli a jedna ovce a jeli tam i měřínští
řezníci, aby je naporcovali. Obec to celkem stálo přes dvacet zlatých.
Dále se obec setkávala s vojáky v podobě almužníků. Nejvíce z nich tvořili propuštění
vojáci, ale nechyběli mezi nimi ani chromí. Prosit o almužnu přicházeli i bývalí turečtí zajatci.
Samotné městečko nebylo pro boje vybaveno, v obecním majetku se nacházel pouze pár
pistolí.
Měřínští rekruti
Zřejmě nejblíže se válka Měřína dotkla v roce 1688, kdy se městečko staralo o
naverbování pěti vojáků. Mezi těmito zverbovanými byli i dva z Měřína, a to Matěj Fabián a
Jiřík Nedvěd, jména dalších tří neznáme. Na jejich zverbování a mundur se v Měříně
uskutečnila sousedská sbírka, jejíž výtěžek byl přes 25 zlatých. Dále byly získány příspěvky od
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okolních obcí Rudolec, Nadějov a Zhoř na základě poručení hejtmana. Celkem měla
měřínská obec na odvedení dvou vojáků 43 zlatých a 10 krejcarů. Jednalo se o značnou
sumu. Pro porovnání: menší usedlost stála okolo 100 zlatých.
Oba měřínští zverbovaní dostali po 3 zlatých. Další 2 zlaté a 48 krejcarů se utratilo při
verbování a jako odměny těm, kteří se na něm podíleli. Největší výdaje ovšem představovalo
oblečení pro 5 vojáků, tedy kabáty, kožené kalhoty, střevíce, knoflíky a hedvábí, za které bylo
celkem utraceno přes 30 zlatých.
Další osud měřínských rekrutů neznáme. Je pravděpodobné, že se podíleli na
vytlačování osmanské armády z Uher, případně dál z Balkánu.
Almužníci
Do Měřína každoročně přicházeli desítky lidí žádajících almužnu. Nevíme, kolik jich obec
odmítla, ale mnoho z nich vždy vyslyšela. Lidmi, kterým byly almužny poskytovány, nejčastěji
byli poutníci, členové mnišských řádů, propuštění a zmrzačení vojáci, bývalí zajatci (od
Turků), starci či lidé žádající almužnu na stavbu chrámu, kostela či špitálu. Výjimečněji se
setkáváme s chudými studenty, vysloužilými rektory nebo s lidmi postiženými požárem (tzv.
pohořelí). Někteří almužníci jsou označeni prostě jako potřební nebo prosící.
Almužníci dostávali většinou dva nebo tři krejcary. Vyšší almužny mohli obdržet členové
mnišských řádů nebo lidé, kteří měli od vrchnosti fedrovní list (dobrozdání). Štědřejší byla
měřínská obec i ke zchudlým vrchnostenským úředníkům. Nejvyšší částka, která mezi
almužnami figuruje, jsou tři zlaté jako příspěvek na ciborium.
Měřínu se nevyhýbali ani lidé ze vzdálených míst. Na chrámy bylo přispěno až do
Vídeňského Nového Města v Rakousích nebo Ratibořic ve Slezsku. Častěji však bylo
přispíváno do moravských lokalit, několikrát do Černé Hory, do Drnovic, Tasova, Veverské
Bitýšky, méně potom do Čech, například do Mělníka. Roku 1677 si do Měřína našlo cestu
několik lidí postižených požárem, byli to pohořelí z Těšína, Fulneka a Jeníkova. Pokud
Měřínem procházeli poutníci, směřovali často z Polska do Říma.
Koncem 17. st. už skladba almužníků není tak pestrá. Přestože se zde stále objevují
poutníci, mniši a příspěvky na chrámy, většinu almužníků tvoří propuštění a chromí vojáci od
různých regimentů rakouské armády, kteří se vrací z války s Osmanskou říší. Může to být
způsobeno i větší vnímavostí Měřínských k vojákům poté co roku 1688 odešli k vojsku dva
muži z Měřína.
Průměrně vydávalo městečko na almužny 1,5 % z celkových ročních vydání. Bylo tak
k almužníkům mnohem štědřejší než nejbližší města Velké Meziříčí a Velká Bíteš.
Pomáhat potřebným a poutníkům se jednak slučovalo s křesťanskou povinností pomoci
bližnímu, zároveň byli almužníci jistě zajímavým zdrojem informací. V době, kdy se z
nejbližšího okolí Měřína dostali dál jen formani, bylo pro jeho obyvatele jistě zajímavé
dozvědět se, co se děje ve vzdálenějších místech, jak vypadají svatá místa, na která míří
poutníci, případně i jak probíhá válka s Turky. Tento aspekt v dnešní době přeplněné
informacemi zřejmě ani nedokážeme docenit.
Kateřina Chlubnová
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OKÉNKO KNIHOVNY
Hezké počasí láká k výletům i k práci na zahradě, ale věřím, že si najdete čas i k návštěvě
knihovny. Můžete se zde třeba dozvědět, jaké významné dny nás čekají během měsíce května
a června. Svátek práce, Den osvobození či Mezinárodní den dětí – tyto svátky známe asi
všichni, ale co třeba Ručníkový den nebo Den sousedů? V případě že se nenecháte nějakým
svátkem inspirovat, třeba Vás zaujmou knižní novinky.
Novinky
Literatura pro děti
Celou řadu nápadů, jak si s dětmi užít jarní čas, mohou rodiče najít
v knize Jaro je tu! S Luckou, Jendou a Martínkem. Autorka Andrea
Popperová prostřednictvím zážitků třech malých sourozenců
představuje čtenářům jarní zvyky a aktivity jako např. otvírání
studánek, pletení věnců nebo pálení čarodějnic. Dívky mohou
inspiraci hledat také v Nápadníku pro šikovné holky, chlapce zase spíš
zaujme nový příběh Klubu tygrů s názvem Tajemná přilba od
Thomase Breziny.
Literatura pro dospělé
Školní rok se pomalu blíží ke konci, stále je ale ještě čas na povinnou četbu, nabídnout
tentokrát mohu klasické divadelní hry jako Sluha dvou pánů, Čekání na Godota nebo Baladu
z hadrů. Na své si přijdou milovníci detektivek, ať už s Vlastimilem Vondruškou a jeho knihou
Duch znojemských katakomb nebo Janem Cimickým a knihou Téměř jasný případ. V kinech
právě promítají film Skleněný pokoj, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Simona
Mawera a je inspirován naší nejznámější funkcionalistickou stavbou vilou Tugendhat,
doporučuji ji všem, kteří dávají přednost knize před filmem.

Přeji Vám všem hezké jarní dny a těším se na Vás každý čtvrtek od 13,00 do 18,00 v knihovně.
Lucie Čížková
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

A zase, než bys řekl švec, je tu konec školního roku. 6.května, jak jsme Vás
v minulém čísle zpravodaje informovali, se uskuteční zápis do mateřské školy. Veškeré
podrobnosti se dozvíte na infokanálu, webových stránkách školy- www.materskeskolky.cz
nebo přímo ve školce.
Do prázdnin nás čeká ještě spousta zajímavých činností. V dubnu k nám přijelo
Divadlo Úsměv s pohádkou „Zdravěnka na jaře“ a paní Inka Horáková s divadelní fakulty v
Brně s „Ranečkem veselých pohádek“, zaměřeným na správnou výslovnost a rozvoj jazyka.
Mladší děti si vyjely na farmu do Uhřínova za domácími zvířaty. Cestou zpět se všichni
stavili v Šeborově, podívat se na letiště a letadla.
Nyní se chystáme na čarodějnický den. Učíme se čarodějné formule, vaříme lektvary,
lovíme pavouky ze slizu a těšíme se , jak naše čarodějnice spálíme na ohni. Potom nás čeká
společné fotografování, abychom měli památku na kamarády.
Koncem května přijede za námi do školky „Kouzelný vlak“ , který popřeje dětem k jejich
svátku. V červnu pojedou na výlet starší děti. Letos navštívíme Brtnici a její zámek, kde na
nás čeká bohatý pohádkový program.
Na závěr školního roku si celá školka vyzkouší bubnování v kruhu. Je to hudební
program, při kterém si děti zahrají základní rytmy na africké bubny, zazpívají písničky,
zatancují a zažijí spoustu zábavy.

Hledej 5 rozdílů.
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve čtvrtek 28. února přijeli do školy pracovníci Záchranné stanice Ikaros, která se stará
o nemocná či nalezená zvířata. Ve svém programu se zaměřili na představení několika zvířat,
jako například fretku, hada, činčilu nebo chameleona. Děti si mohly zvířata pohladit a
dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě i chovu. Vstupné, které bylo vybráno, slouží
na úhradu životních potřeb zvířat chovaných ve stanici. Pracovníci se snažili dětem vysvětlit,
jaké potřeby zvířata v domácím chovu mají a že je to velká odpovědnost takové zvíře doma
chovat.
V pátek 1. března proběhlo hodinové setkání prvňáčků a deváťáků. Na podzim
předávali deváťáci novým čtenářům slabikáře a teď se přišli podívat, jak jejich malí spolužáci
se čtením pokročili a co už dovedou. A aby nepřišli s prázdnou, napsali jim pohádku, kterou
pak společně přečetli. Navíc si připravili různé hry a doplňovačky. Všichni si tu jednu
společnou hodinu moc užili a už se těší na další společné zážitky.
Regionální školní ligy v miniházené jsou v plném proudu ve všech krajích republiky.
V našem regionu se koná již třetí ročník ligy. Každého kola probíhajícího vždy ve dvou dnech
se účastnilo na 120 dětí 1. – 5. ročníku škol z Velkého Meziříčí, Měřína a Borů. Utkání probíhají
bez bodování, hraje se pro radost, na závěr jsou odměněni všichni, kdo se zúčastnili.
Naše škola se letos opět zapojila do obnovování lesních porostů v našem okolí. Dne 3.
4. proběhlo sázení stromků na holinách po kůrovcové kalamitě u LD Měřín. Osázena byla
paseka v lokalitě Mládkov v Pavlínově. Zúčastnila se třída 7. A. Celkem bylo vysázeno 600
stromků smrku ztepilého. Ve čtvrtek 11.4. se dosazovala stejná lokalita. Tentokrát pracovala
třída 8. A. Podařilo se zasázet 900 sazenic.
Do naší školy přijíždí každoročně jednotlivé složky Záchranného integrovaného
systému kraje Vysočina, aby seznámily žáky 8. ročníků se svou činností a předvedly jim, jak
se zachovat v kritické situaci při ohrožení lidského života. Úvod tvoří přednášky studentek
střední zdravotnické školy, které pomocí názorných ukázek seznámí posluchače se základy
první pomoci. Děti si prakticky zkoušejí, jak se zachovat při události ohrožující život. Druhou
a zároveň poslední aktivitou je příjezd vozu rychlé záchranné pomoci a požárního
auta. Tato část bývá velmi oblíbená, protože moderní záchranářská technika je zajímavá.
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Školní parlament se letos rozhodl vyhlásit soutěž o nejhezčí velikonočně vyzdobenou
třídu. Zhruba měsíc před Velikonocemi byla soutěž vyhlášena školním rozhlasem a zástupci
jednotlivých tříd vyrobili plakátky, které na soutěž upozorňovaly. Ve středu 17. dubna pak
proběhlo vyhodnocení. Jednotliví členové parlamentu obešli všechny třídy ve škole a každý
z nich přidělil podle vlastního uvážení celkem 20 bodů. Některé třídy byly vyzdobené krásně.
Bylo vidět, že si děti daly s výrobou dekorací práci. Po sečtení všech bodů bylo vyhlášeno
následující pořadí:
1.
místo 6. A (30 bodů)
2.
místo 6. C a 1. B (shodně 28 bodů)
3.
místo 3. A (27 bodů)
Všechny vítězné třídy dostaly sladký dárek.
Naše škola je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní, což je školní recyklační
program pod záštitou MŠMT, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Nasbírali jsme a odevzdali desítky kilogramů baterií, tonerů a
drobných elektrospotřebičů, za což jsme získali body. Další body jsme obdrželi za účast
v literární soutěži na téma Příběhy vysloužilého elektra. Výsledky této soutěže budou
zveřejněny v průběhu měsíce května. Za nasbírané body lze získat různé drobné ceny.
Mgr. Iva Kolářová
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OKÉNKO HASIČŮ

Dne 14.4 proběhlo v Hasičské zbrojnici Velikonoční tvoření pro malé i velké. Velké
poděkování patří organizátorům, všem pomocníkům, sponzorům a zejména Vám, kteří jste
si dorazili něco vyrobit a udělat ten den zase o něco hezčí. Bez Vás by to nemohlo
vzniknout.
Vánoční tvoření začínáme plánovat již v létě a už těd Vám můžeme slíbit, že to bude VELKÉ.
Poděkování:
Dobrý den , moc děkuji za celou Naši rodinu Vašemu sboru za Vaši úžasnou pomoc a
záchranu při požáru statku v Kozlově. Přeji Vám vše dobré a krásné. S pozdravem K.Z.
Pozvánka:
Dne 5.5 proběhne soutež Hasičského okrsku Měřín na sportovním areálu obci Meziříčko
v 13:00 hod.
Zásahy:
5.2 Technická pomoc – odstranění stromu, směr Řehořov
Příkaz: 2:29
Návrat: 3:05
3.4 Požár hrabanky- mezi Uhřínovem a H.Radslavice
Příkaz:17:02
Návrat:18:10
4.4. Technická pomoc-odstranění stromu Uhřínov
Příkaz:13:41
Návrat:14:30
4.4.Požár Chlumek
Příkaz pro výjezd obě cisterny
Příkaz:16:22
Návrat: 18:50
4.4 Požár hrabanky-Blízkov Směr Netín
Jedna cisterna zůstává na požáru ve Chlumku, druhá odjíždí k požáru hrabanky k Blízkovu.
Příkaz: 17:10
Návrat:19:35
5.4 Požár hrabanky- H.Radslavice směr Bochovice
Příkaz pro obě cisterny.
Příkaz: 15:24
Návrat: 17:30
16.4 Požár tráva- Velké Meziříčí pod dálničním mostem
Příkaz: 14:39
Jednotka byla vrácena zpět během cesty.
17.4 Požár střechy- Kozlov
Jednotka byla povolána ve 2.stupni požárního poplachu, kvůli velkému rozsahu požáru.
Členové zasahovali v dýchací technice.
Příkaz:21:15
Návrat: 2:35
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Pří pálení klestí a zahradního odpadu buďte opatrní!
Na Vysočině se pomaličku probouzí jaro a lidé začínají postupně uklízet zahrádky. Mnohdy
si však neuvědomují, že stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a
z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči na
Vysočině se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů suché trávy a suchých
travních porostů. I když se většinou tyto požáry obejdou bez větší majetkové škody, najdou
se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu značná. Majetkové škody, které za sebou tyto
požáry zanechají, jsou ovšem bezvýznamné oproti ztrátám na životech nebo úrazům, ke
kterým při nich každoročně dochází. V letošním roce si už takovýto požár vybral svoji daň.
V sobotu večer zemřel na Žďársku při pálení klestí senior.
„Slunečné počasí přímo vybízí k úklidům zahrádek. V souvislosti s touto činností by občané
měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned
několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o
požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne
„vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu,“ upozorňuje krajský
vyšetřovatel požárů kpt. Ing. Jiří Zelenka.
A jak si tedy počínat při spalování?
„Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí
vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně“, dodává Zelenka.
Několik užitečných rad:
• Ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude
dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.
• Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření.
• K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.
• Velmi důležité je také vybavit se dostatečnou zásobou hasebních látek.
• Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.
• Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.
Jak ohlásit pálení hasičům?
„Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným
požárům trávy, lesa, odpadu atd.“, uvedl kpt. Ing. Martin Totek, koordinátor Krajského
operačního a informačního střediska.
Ohlášení pálení se provádí elektronicky a to vyplněním formuláře, který naleznete na
webových stránkách HZS Kraje Vysočina v sekci „Pálení klestí“.
„Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám občany navádí, co mají
vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka.
Pálení je také možné nahlásit telefonicky a to na číslech 950 270 102 – 106. Při ohlášení
touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude
pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu,
která bude tuto činnost provádět“, dodal Totek.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová - tisková mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Kraje Vysočina
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OKÉNKO KOLPINGOVY RODINY
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OKÉNKO JEDNOTY OREL
• Florbalový turnaj v tělocvičně ZŠ – 16. 3. 2019
V kategorii 6. a 7. ročníků se utkala celkem 3
družstva (1. místo: Šesťáci z Měřína), v kategorii 8.
a 9. ročníků bojovalo o umístění 5 týmů (1. místo:
Lední medvědi z Měřína). Turnaje se zúčastnili i hráči z Kněžic, Telče a Velké Bíteše.
Děkujeme paní Veselé a Sobotkové, rozhodčím a ostatním organizátorům a
pomocníkům.
• Koncem března jsme ukončili pro tento školní rok cvičení pro rodiče s dětmi, na závěr
jsme se sešli v Blízkově U Harryho a opekli si párek, popovídali a děti si pohrály.
• Koncem března tvořily děti se svými rodiči na faře – tímto velmi děkujeme Hance
Mužátkové za vzornou přípravu.
• Poděkování patří i K. Kasperové a V. Horké za vedení kroužku Orel pro školní děti.

Plánujeme:
• Víkend pro orelské děti v Netíně: 3. – 5. 5. 2019
• Zájezd do Brna na muzikál Kleopatra
(ještě několik volných lístků, info na tel. 777 161 878)
• Výstavu obrazů p. Šmída a dalších malířů v sále na faře o měřínské pouti. Více viz.
plakáty před akcí.
• Letní orelský tábor v Osové Bítýšce ve dnech 20. – 27. 7. 2019, téma: Večerníčky
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FARNÍ OKÉNKO
Vážení občané, farníci,
podle kalendáře jsou velikonoční svátky za námi. V křesťanském světě stále ještě trvají.
Zmrtvýchvstáním Pána Ježíše jsme vstoupili do velikonoční doby, která trvá padesát dnů.
V tomto čase dnes, jako i po prvních křesťanských velikonočních svátcích, se intenzivněji
setkáváme se Zmrtvýchvstalým Ježíšem. On se čtyřicet dní ukazoval apoštolům i ostatním
lidem, vysvětloval události, učil je tyto události chápat, nabízel nové a nové důkazy toho, že
žije. Po těchto dnech se přestal viditelně ukazovat a vystoupil do nebe k Otci. Dalších deset
dní bylo časem, kdy se ti, kteří v něho uvěřili, setkávali ke společné modlitbě a prosili o dar,
který jim Ježíš slíbil, o Ducha svatého. Ten sestupuje na apoštoly a všechny shromážděné
v Jeruzalémě den padesátý. Tento den se nazývá Letnice. Křesťané slaví velikonoční svátky
časově déle. Ne, že by byli pomalejší, ale snaží se prostupovat do hloubky těchto událostí, ze
kterých vyrostla naše víra i spása.
Poutě a posvícení.
Do slavení velikonoční doby vstupují v naší farnosti poutě, převážně na vesnicích. Ke každému
kostelu, někdy i kapli, patří dva důležité dny v roce: posvícení a pouť. Zjednodušeně bychom
mohli tyto dny přirovnat k narozeninám a k svátku. Posvícení je vlastně posvěcení kostela,
což je připomenutí dne, kdy kostel po dostavbě, popřípadě po rozsáhlé rekonstrukci začal být
používán pro bohoslužby. Pokud chybí historické informace o této události, slaví se posvícení
zpravidla ke konci října. Toto se týká i kostela v Měříně. Pouť souvisí se jménem, které každý
kostel má. Je to jméno světce, který byl naším předkům blízký, kterému věřící lidé svěřili
ochranu obce, farnosti. Hovoříme o tom, že je zasvěcený např. Janu Křtiteli zde v Měříně.
Kostel může být zasvěcen i nějaké události, týkající se života Pána Ježíše nebo světců.
Například v Uhřínově je kostel Povýšení svatého kříže. Pouť je církevní slavnost k uctění
památky světce, jemuž jsou kostel nebo kaple zasvěceny. Tato oslava pak bývá spojená
s lidovou zábavou, různými atrakcemi, prodejem u stánků apod.
V čase do začátku letních prázdnin vás zveme na poutní slavnost do Meziříčka, kaple je
zasvěcena našemu národnímu světci sv. Janu Nepomuckému – 19. května. Dále na pouť do
Geršova, kaple je zasvěcena sv. Terezii od Ježíše, je to světice pocházející z Francie – 2. června.
Obec Černá nás zve na pouť ke sv. Antonínovi z Padovy – italský světec - 16. června. Měřínská
pouť bude 23. června, kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl předchůdce Ježíše,
připravoval ochotný lid na jeho přijetí. Jeho životním heslem bylo: „On musí růst, já se
musíme umenšovat“.
Ohlédnutí po dnech minulých
V uplynulém čase jsme se postním snažením připravovali na slavení Velikonočních svátků.
Mezi aktivitami byla společná křížová cesta věřících našeho děkanství. Uskutečnila se 7.
dubna odpoledne. Vycházeli jsme od kaple v Dědkově, v počtu více jak 200 věřících, Kalvárií
byl vrcholek Dědkovské hory. V průběhu výstupu jsme se modlili jednotlivá zastavení křížové
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cesty. Křížové cesty se účastnili věřící všech věkových kategorií – od těch nejmenších, až po
lidi staré, opírající se o hole.
Již tradičně k postním aktivitám patří Křížová cesta z kostele ke třem křížům na hřbitově.
Účastnili se jí věřící všech věkových kategorií, připomněli si některé momenty z Ježíšova
života a modlili se za celou farnost.
Poutníky Nového Jeruzaléma jsme přivítali ve farnosti 11. dubna navečer. Společně jsme
prosili Pána Boha na úmysly Nového Jeruzaléma i za vlastní úmysly. Hlavním celebrantem byl
otec opat Marián Rudolf Kosík, který ve své promluvě povzbuzoval k tomu, abychom zůstali
v tomto nenormálním světě normální a žili podle Božího zákona. Známe je při této pouti, že
se koná peněžní sbírka na podporu veřejně prospěšných aktivit. Účastníci poutě darovali
téměř sedm tisíc na pomoc lidem Na počátku. Poutě se celkově účastnilo na 450 věřících.
Místní farníci přichystali účastníkům i malé občerstvení.
Listujeme v matrikách letošního roku
Z vody a z Ducha svatého byli znovuzrození: Antonie Ludmila Pokorná z Měřína, Jan Jiří Vítek
z Černé
Ve víře ve věčný život a naději na setkání jsme se rozloučili s: Vladimírem Zdvihalem
z Měřína, Zdeňkem Hartmanem z Chlumku, Anežkou Jurkovou z Měřína, Josefem Pechou
z Pavlínova, Andělou Simandlovou z Milíkova.
Připravujeme.
Kromě poutních slavností budeme slavit 12. 5. Den matek. Ve 14:00 hod. je májová
pobožnost v kostele, v 15:00 hod oslava na faře. Zveme!
Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude 26. května, při mši svaté v 9:15 hod.
Májová pobožnost u kaple Panny Marie ve Valše bude také 26. května. Začátek v 15:00 hod.
po májové pobožnosti, již tradičně opékání uzenin.
Celý měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie, májovými pobožnostmi v kostele. V měsíci
červnu máme před očima Ježíšovo Srdce, připomínáme si jeho lásku k nám a učíme se ji žít.
Přeji vše dobré!

P. Mgr. Josef Havelka, farář

VZPOMÍNKA
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KULTURA
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OKÉNKO SPOLKU DivOchot
Vážení spoluobčané, vážení divadelní nadšenci!
Náš divadelní spolek odehrál v dubnu svou čtvrtou hru. Tentokrát jsme se zaměřili na dětské
publikum. Především dětem byla určena pohádka Komáři se ženili aneb Ze života obtížného
hmyzu od Víta Peřiny a děkujeme především dětem za jejich spontánní reakce při
představeních.
Naše poděkování míří také k paní Drahušce Sekničkové za její ochotu, se kterou nám vyšla
vždy vstříc při předprodeji lístků. O prodej lístků na místě a divácký komfort hned při vstupu
se nám starali manželé Pazderovi, za což patří velký dík i jim.
Fotky z představení si můžete prohlédnout na naší facebookové stránce, kde rádi uvítáme
Vaše postřehy, připomínky, ale třeba i návrhy, jakou hru byste chtěli v našem podání vidět na
měřínských prknech, co znamenají svět. Nejlepší náměty odměníme originálním
divochotským tričkem!
S úctou k našim divákům se těšíme na viděnou na divadle!
Spolek DivOchot Měřín
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ŠKOLENÍ
Dne 04.06.2019 se uskuteční v KD Měřín seminář na téma
Hmotný a nehmotný majetek
Dne 09.09.2019se uskuteční v KD Měřín další seminář na téma
DPH v EU a v třetích zemích
Lektor - Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
Přihlášky a bližší informace na tel. 724 95 00 49, kurzy.merin@email.cz
Srdečně zve
Ivana Chalupová
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